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La plataforma Nunca Máis vuelve a las calles de Galicia

Shirota
L a llista de delictes que pe-

sen sobre els imputats del
cas Shirota fa feredat: pre-

varicació, malversació de cabals
públics, blanqueig de capitals,
delicte societari, falsedat docu-
mental i insolvència punible. Es-
tic francament desconcertat. No
em casa aquest índex de delic-
tes amb les persones imputades.
Potser tinc el nas espatllat, pe-
rò penso que són gent molt ho-
norable. Escoltava ahir un cone-
gut que, irònicament, va aviar:
«El proper imputat serà el gene-
ral Prim». Una altra persona de
molt criteri creu que l’origen de
l’embolic és el disseny que va fer
del hòlding municipal Josep Prat.
El cervell del tramat societari va
inventar un sistema que lligava
empresa privada i institució pú-
blica en comandita. El giny era
molt eficaç, però rodava al límit
de la singlera. La garantia de
l’equilibri era la consòrcia entre
els partits, fins que va arribar
l’actual equip de govern i va co-
mençar a disparar a l’ascensor.
No sé si quedarà ningú viu.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

C atalunya viu una situació de no
retorn. Més enllà de les preferèn-
cies de cadascú, l’única cosa que

sembla segura és que res tornarà a ser
com era. Des de fa més de dos anys, els
catalans hem perdut la por de dir que
ja n’hi ha prou. Però aquest clam per
canviar les coses té un perill que pot po-
sar-lo en qüestió: el biaix de l’statu quo.

L’any 1998, dos investigadors de les
universitats de Boston i Harvard van
publicar un interessant estudi sobre
la influència que té aquest efecte en la
presa de decisions. William Samuel-
son i Richard Zerkhauser demostra-
ren com, davant una opció de canvi,
«els individus, de manera despropor-
cionada, opten per quedar-se en l’sta-

tu quo». Els investigadors expliquen
que al nostre inconscient s’hi amaga
la por del canvi, que actua com una força
aturadora davant una elecció que des-
coneixem malgrat que la situació actual
sigui clarament dolenta o perjudicial.

En els darrers 30 anys (per no anar
més enrere), els catalans no només no
han aconseguit un reconeixement del
que som, sinó que, a més, hem vist com
s’han multiplicat els greuges i actes de
menyspreu. I no parlo només del dèfi-
cit fiscal; la llista inclou des del menys-
preu de la llengua fins a l’atiament de
l’anticatalanisme a l’Estat per acon-
seguir rèdits electorals.

Quan arribi l’hora de decidir, el biaix
de l’statu quo es farà present i el primer
pas per no ser-ne víctimes és ser-ne
conscients. Els defensors de l’statu quo
apel·laran al missatge de la por però és
a les nostres mans recordar que les co-
ses poden ser millors.

El biaix de l’‘statu quo’
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Nunca Máis volvió ayer a las calles y plazas de diversas localida-
des gallegas para clamar contra «la impunidad» de la sentencia del
Prestige en la que no ha habido ningún condenado. Bajo lema ‘Non

esquecemos (no olvidamos). Non á impunidade. Mareas negras
Nunca Máis’, las siete ciudades gallegas y diversas cabeceras de co-
marca acogieron concentraciones masivas. FOTO: LAVANDEIRA/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Periodista corresponsal EUA
A Twitter: @GustauAlegret

iaia Toneta #PSCvoldir Pere Surt al Carrer (i observa la voluntat del poble).
@Iaia_Tonetadel día

DES DE WASHINGTON

El PSC estudia llevar al Parlament propues-
tas de fuerte carga ideológica y social. Su
adversario ya no es CiU sino C’s, receptor
de sus votantes decepcionados. Los estra-

tegas creen que no hay otro camino. Antes,
empero, el Consell Nacional de mañana so-
bre el dret a decidir podría reflejar aquello
de que ‘en cada bugada, perdem un llençol’.

El PSC apostará por la ideología social

CONFIDENCIAL

Antoni Badimon
Gerente de Olwyn Films
La productora y distribuido-
ra barcelonesa Olwyn Films
invertirá 150.000 euros para
reabrir el Cinema Rambla de
Cambrils, cerrado desde ha-
ce ocho meses. P 18
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Anna García
Investigadora
La Nasa ha lanzado un cohete al
espacio con una experimento
realizado por esta joven de Cu-
nit. Se trata de una investiga-
ción sobre gases y líquidos para
mejorar el combustible. P 21
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Ana Botella
Alcaldesa de Madrid
La huelga del servicio de lim-
pieza de la capital cumple su
undécimo día. La idea de re-
currir a una ETT para reti-
rar las basuras amenaza con
empeorar el conflicto. P 34
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Cree que la crisis del PSC podría terminar en
una ruptura del partido?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Cree que Messi mere-
ce ganar otra vez el Ba-
lón de Oro?

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la página web del
Diari, entrando en la dirección www.diaridetarragona.com

Sí

01 Arola, Barriach y Gómez,
detenidos por el caso
Shirota

02 El Govern pondrá a la venta
los 2.000 pisos sociales de
Tarragona

03 Desalojadas unas 30
personas de una
urbanización de Mont-roig a
causa de un incendio
forestal

04 El exrector de la URV,
detenido junto al promotor
y el secretario de Shirota
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